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Jan Wierhof
Helma Oostelbos (buurtraad), Cyrille Fijnaut (bewoner), Toon de Vos (GGz Breburg), Ad
Braber (politie), Paul van Esch (gemeente/voorzitter)
n.v.t.
Rob Paulussen, Ermy Brok, Wim Sloot, Marjo van Velthoven, Frans Swinkels

Opening en mededelingen.
Geen aanvullingen op de agenda, gemeente verzorgt de verslaglegging.

2.

Kennismaking.
Paul van Esch, omgevingsmanager gemeente Tilburg, o.a. in de wijk Armhoef en verantwoordelijk voor het
beheeroverleg .
Toon de Vos, GGz Breburg, Beleidsadviseur Sector Innovatie en Kwaliteit en directielid GGz Breburg,
Vanuit de Raad van Bestuur gevraagd veranderingen op het terrein van Jan Wier te begeleiden en
coördineren. Aanspreekpunt voor alles aangaande Jan Wier inclusief de Dubbele Diagnose (DD)afdeling
van Novadic Kentron.
Ad Braber, wijkagent. Vanuit de politie verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de wijk.
Heeft contacten in de wijk en met de partners, zorgt indien nodig voor dagelijkse specifieke opdrachten
aan de surveillance dienst.
Cyrille Fijnaut, buurtbewoner en inhoudelijk deskundige. Heeft samen met gemeente en GGZ de DD
vestiging bepleit. Geeft aan dat de buurt in zijn algemeenheid zeker niet tegen de kliniek is maar dat men
zich wel verzet tegen de voorgestelde concentratie. Daar de Ringbaan Oost als een soort blokkade werkt
is, heeft het Oostelijk deel van Armhoef weinig weet en ervaring met de overlast.
Helma Oostelbos, buurtbewoonster en als voorzitster van de buurtraad sprekend voor de wijk. In de
toekomst zal nog een direct omwonende vanuit de buurt aan het overleg worden toegevoegd.
Voor de buurt is spreken met de direct betrokkenen van belang. Partners geven aan dat hiervoor ruimte
en mogelijkheid is, afhankelijk van het onderwerp kunnen er ook andere mensen aan tafel komen. Het
beheersoverleg is echter wel de eerste ingang.

3.

Doel van het beheeroverleg.
Door afstemming tussen partners en bewoners moeten klachten en incidenten zo efficiënt mogelijk
worden aangepakt dan wel worden voorkomen. In het overleg worden o.a. concrete zaken toegelicht en
besproken, kan terugkoppeling worden gegeven en kan specifieke buurtinformatie worden ingebracht
Goede, open communicatie, inzicht in elkaars werkwijze, mogelijkheden en beperkingen moeten de basis
vormen voor de samenwerking.
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4.

Relatie met verhuizing Novadic-Kentron voorzieningen.
Met elkaar wordt benadrukt dat dit beheeroverleg enkel betrekking heeft op de huidige overlast en
geheel los staat van het door de gemeente in haar bewonersbrief aangehaalde proces aangaande de
voorgenomen verhuizing van de Novadic-Kentron.

5.

Data, meldingen.
In het beheeroverleg zullen de partners periodiek, voor zover mogelijk, inzicht verschaffen in de aard en
omvang van de meldingen over het afgelopen tijdsvak en de ondernomen acties. Op verzoek van de buurt
wordt op voorhand ook meer info gevraagd aangaande de politie- en brandweerwagens die met enige
regelmaat met alarmsignalen op het terrein komen. Dit verstrekt het onveiligheidgevoel van
buurtbewoners.
De buurt kan omgekeerd met specifieke meldingen en informatie een belangrijke bijdrage leveren en aan
de adequate aanpak van overlast.
Meldingen aangaande GGz kan men daar rechtstreeks kwijt. Datzelfde geldt voor zaken aangaande politie
of gemeente. Via onderling contact en het beheeroverleg nemen partners collectief verantwoordelijkheid
voor zaken op en om het jan Wier terrein en worden zaken zo nodig aan elkaar overgedragen als ze buiten
de directe eigen verantwoordelijkheid of mogelijkheid vallen.
Vanuit GGz wordt nog een terugkoppeling gegeven over een vijftal meldingen die men de afgelopen
periode heeft ontvangen. Twee bleken er voor GGz en de andere zijn in overleg doorgespeeld aan politie
en gemeente. De GGz zal de melder ten alle tijden persoonlijk op de hoogste stellen van hun acties.

6.

Communicatie.
Om niet direct betrokken buurtbewoners te informeren zal de goedgekeurde en vastgestelde
verslaglegging van het beheeroverleg door de gemeente worden aangeboden aan de partners ter verdere
publicatie (website, buurtkrant, enz).
Buurtbewoners die suggesties hebben voor het beheeroverleg kunnen dit ook op de website van de GGz
doorgeven of richting de omgevingsmanager kenbaar maken.
De buurt geeft aan het ook van groot belang te vinden dat buurtbewoners in de gelegenheid worden
gesteld om intern bij de GGz kennis te nemen van de werkwijze, behandelmethoden en de bewoners. De
GGz geeft aan invulling aan dit verzoek te willen geven.

7.

Rondvraag.
Buurt vraagt aandacht voor bankje bij Jan van Beverwijckstraat bij parkeerplaats op terrein van Jan Wier
Dit wordt ondersteund door de wijkagent.

8.

Afspraken.
1.
2.
3.
4.
5.
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GGz, terugkoppeling in beheeroverleg over de interne meldingen politie en brandweer.
GGz, invulling informatie- en kennismaking behoefte buurt
GGz, aandacht voor bankje (zie rondvraag)
Gem, verslaglegging na goedkeuring verspreiden.
Allen, meldingen voorafgaande periode inbrengen.

9.

Vervolgoverleg
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11 september 2012, 15:00 uur, Jan Wierhof

